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Turismo Rural Interpretativo e Regenerativo 

As mudanças climáticas e a perda de biodiversidade têm atingido escala global. A 
humanidade está enfrentando enormes desafios ambientais que estão 
intimamente relacionados à forma como usamos nossas terras o que têm cada vez 
mais pressionado o universo rural.  

Transformar as práticas de sustentabilidade construindo mundo rural produtivo, 
resiliente e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 que atendam a demanda global tem conquistado o interesse de 
empresas corporativas, investidores e gestores de fundos ESG no mundo todo. 

Aqui é onde ingressa o conceito do Rural Regenerativo que incorpora também os 
conceitos de uma Agricultura Regenerativa e do Turismo Rural Regenerativo que 
tem o intuito de contribuir para mudar a forma como as pessoas pensam e agem 
para alcançarmos o utópico futuro comum.  

Certamente o entendimento de uma sociedade regenerativa vai além de uma 
sociedade sustentável que tem como objetivo neutralizar o impacto gerado no 
passado, promovendo uma noção de repor o que foi explorado e reconstruir o que 
foi danificado, maximizando o impacto positivo. 

A adoção de princípios do TRR permite-nos trazer para mesa de discussão 
questões que, além de serem fatores cruciais para o bem da sociedade, 
manutenção do planeta e construção de um mundo melhor, afetam diretamente os 
resultados das empresas de turismo rural e consequentemente do mundo 
produtivo rural.  

A Agricultura Regenerativa foi um conceito criado nos anos 80 nos EUA pelo 
fundador do Rodale Instituteque tinha como objetivo recuperar o conhecimento 
indígena sobre práticas baseadas na natureza e conecta-lo ao conhecimento 
científico que temos hoje, para assim produzirmos culturas agrícolas em escala 
sem prejudicar o meio ambiente a longo prazo. 

http://www.institutobrasilrural.org.br


Uma das técnicas que exemplificam a prática da agricultura regenerativa é a 
adoção do sistema ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), que viabiliza a 
redução de custos, o ganho duplo de produtividade e de sustentabilidade e 
propicia o aumento da produção sem aumentar a área da fazenda. 

Em resumo, a agricultura regenerativa atua sobre a premissa de melhorar 
ativamente o bem estar do solo, os ciclos da água, a biodiversidade, a saúde do 
ecossistema, os ciclos do carbono e a resiliência sócio-econômica, aumentando a 
capacidade de sequestro e estoque de carbono. Trazendo também a pauta 
investimentos ESG, aquele que incorpora questões ambientais, sociais e de 
governança como critérios na análise, indo além das tradicionais métricas 
econômico-financeiras e, com isso, permitindo uma avaliação das empresas de 
forma holística. 

Na nossa visão Turismo Rural Interpretativo e Regenerativo TRIR é uma 
lógica diferenciada que valoriza o turismo em empreendimentos que serão 
aquelas cujo comportamento em relação às questões ambientais, sociais e de 
governança são colocadas em primeiro plano e que vai além incluindo também 
os valores ESG, reconhecendo a relevância dos fatores ESG ao redor do 
mundo, colocando o conceito de “investimentos responsáveis“ como fator 
decisivo na alocação de recursos e, na nossa visão, esse movimento deve 
somente se intensificar adiante. 

Turismo Rural Interpretativo e Regenerativo TRIR deve ser reconhecido 
como sendo uma ferramenta que transformam os princípios básicos que 
promovem voltados para fatores ambientais sociais e de governança. E na nossa 
visão, as empresas que não se adaptarem a este novo cenário Turismo Rural 
Interpretativo e Regenerativo TRIR ficarão para trás. 

Cases 

Fazenda da Toca (Rizoma Agro)  

A Rizoma Agro é uma empresa fundada pelo Pedro Diniz e seu sócio Fábio 
Sakamoto, onde estão produzindo grãos em sistemas regenerativos orgânicos e 
citricultura em sistemas agroflorestais na Fazenda da Toca. Um ótimo case de 
sucesso para aqueles que desejam aprender mais sobre produção de grãos 
orgânicos em escala. Itirapina SP   https://fazendadatoca.com.br 

https://fazendadatoca.com.br


Fazenda Coruputuba  

Fazenda em Pindamonhangaba/SP, que prima pela agricultura sustentável. 
Guanandi Produtos Agricolas Ltda e Reflorestadora Cicero Prado. Centenária, a 
Fazenda Coruputuba é uma das mais populares da cidade e na região de 
Pindamonhangaba e abrigava uma fábrica de papel e uma plantação de eucalipto, 
além da pequena cidade. 

guanandicp4.com.br 

Rede de Agrofloresta do Vale do Paraíba  

A REDE AGROFLORESTAL DO VALE DO PARAÍBA é composta por um 
coletivo de pessoas interessadas em praticar e disseminar os conhecimentos sobre 
os Sistemas Agroflorestais para a restauração da Floresta Atlântica. A articulação 
de atores ligados ao ensino, pesquisa e extensão possibilita a expansão dos SAFs 
na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. A REDE mantém sede no CEAVAP – 
Centro de Estudos Ambientais do Vale do Paraíba, vinculado a Faculdade de 
Roseira (FARO). Tem como objetivos principais a circulação da informação 
sobre os SAFs, a pesquisa participativa, o fomento a projetos e parcerias visando 
ampliar a atuação da REDE fomentando a inclusão de produtores rurais e o 
mercado justo e solidário de produtos de origem local. 

http://redeagroflorestalvaledoparaiba.blogspot.com 

Liga os Pontos: Sampa Mais Rural  

São Paulo não é só concreto e arranha-céus. Muita natureza, vivência rural e 
ecoturismo fazem parte dos atrativos do território para visitantes e moradores da 
cidade. Explore as possibilidades existentes nos dois Pólos de Ecoturismo do 
Município; visite unidades de produção agrícola e conheça um pouco do dia a dia 

http://www.guanandicp4.com.br/?fbclid=IwAR1JSNtJh9dqDJtjPp7qBflgHoTBpQkyCUia0oRweHbjToABmXIdPBYpMYo
http://redeagroflorestalvaledoparaiba.blogspot.com


destes agricultores; descubra cachoeiras, reservas e parques naturais, além dos 
serviços de hospedagem e alimentação. Escolha seu roteiro, conheça o 
improvável da cidade!  https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br 

Ecofarm 

É um modelo de gestão pecuário com foco na sustentabilidade, bem estar animal, 
e qualidade de carne. 

https://www.ecofarms.com.br 

https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br
https://www.ecofarms.com.br

